
        

Informacja prasowa

Wystawa „Gol dla Europy“ w Gdańsku. 
Gościnnie tylko w trakcie Mistrzostw 
Europy 2012.

Berlin/Gdańsk, czerwiec 2012

22. czerwca 2012 niemiecka reprezentacja gra w 
ćwierćfinale w Gdańsku z Grecją. Polscy i niemieccy ki-
bice futbolu mogą w tym czasie obejrzeć w miejscu za-
kwaterowania niemieckiej reprezentacji wystawę wę-
drowną „Gol dla Europy – kibice enerdowscy i między-
narodowe spotkania”. Ekspozycja zawiera nagrania, 
dokumenty i zdjęcia z podroży fanów futbolu z NRD na 
mecze w Europie Wschodniej.

System polityczny kształtował nie tylko piłkę nożną i środo-
wisko fanów futbolu, lecz sięgał głęboko w życie prywatne 
kibiców. Ponieważ nie mogli oni wyjeżdżać na mecze do 
krajów Europy Zachodniej, zwrócili się na Wschód i powa-
rzyli swoim drożynom w Polsce, Czechosłowacji i Rumunii. 
Przyciągały ich oczywiście także zachodnioniemieckie dru-
żyny zawodowe, a przede wszystkim niemiecka reprezen-
tacja.

W październiku 1971 na przykład 6000 fanów futbolu z 
NRD pojechało do Warszawy na mecz kwalifikacyjny póź-
niejszego mistrza Europy, w którego składzie grali Becken-
bauer, Netzer & Co i od tego momentu obserwowani i szy-
kanowani byli przez Stasi. Mimo wielu represji kibice ener-
dowscy dopingowali zachodnioniemieckiej drużynie i swoim 
idolom także podczas meczu kwalifikacyjnego w kwietniu 
1985 w Pradze. 

Na tle wydarzeń historycznych oraz codzienności czasów 
komunizmu w NRD wystawa „Gol dla Europy” ukazuje oso-
biste historie i losy zwykłych ludzi. Składa się z archiwal-
nych zdjęć, nagrań świadków i ich prywatnych pamiątek.

Poprzez swoje podróże fani nie doprowadzili do zerwania 
żelaznej kurtyny, niemniej jednak pragnienie bycia kibicem i 
życia w zjednoczonej Europie było jednym z motywów po-
konania dyktatury komunistycznej. Podrożę kibiców ener-
dowskich na międzynarodowe spotkania były w tym sensie 
„Golem dla Europy”
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Współorganizatorami wystawy wędrownej w Gdańsku są 
Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja Centrum Soli-
darności w Gdańsku. „Gol la Europy“ gości w pomieszcze-
niach wystawy „Drogi do Wolności” i pokazuje wiele niepu-
blikowanych dotąd zdjęć i dokumentów. Ekspozycja pre-
zentowana jest w języku niemieckim z audioprzewodnikiem 
po polsku.

Po zakończeniu Mistrzostw Europy 2012 w Polsce i Ukra-
inie wystawa wędrować będzie po Niemczech – następne 
miejsca ekspozycji to Berlin, Magdeburg i Allianz-Arena w 
Monachium. Wystawa  „Gol dla Europy” składa się z 22 
plansz. Skierowana jest szczególnie do młodzieży oraz 
osób interesujących się historią i sportem.

Organizator:
EVA-Europäischer Verein für Ost/West-Annäherung e.V.
Współorganizator w Gdańsku: Europejskie Centrum Soli-
darności

Wystawa sfinansowana została przez Fundację Badań nad 
dyktaturą SED (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SE-
D-Diktatur), DFB-Kulturstiftung Theo Zwanziger, Konsulat 
Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz 
Instytut Goethego.

Miejsce ekspozycji: 
wystawa pt. „Drogi do Wolności” 
ul. Wały Piastowskie , 80-855 Gdańsk 
Tel.: 058 308 42 80 / 058 308 43 19
Fax: 058 308 42 34

Godziny otwarcia: wtorek – piątek w godz. 10.00 -18.00
 
Organizator:
EVA-Europäischer Verein für Ost/West-Annäherung e.V.
http://www.eva-verein.de/PL/gol-dla-europy.html
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